Boeddhisme

Historie | Verdieping | Toepassing

Beste docent, geïnteresseerde,

De DVD “Boeddhisme: Historie, Verdieping en Toepassing” is een inleiding op boeddhisme
voor jongeren. Het materiaal is samen met een televisiedocumentaire tot stand gekomen
als gevolg van vragen van jongeren over boeddhisme. Er is gekozen deze vragen te laten
beantwoorden door enkele boeddhistische leraren en praktiserende boeddhisten.

Dit document is een korte handleiding, specifiek voor het bekijken van de DVD in het
onderwijs. Het bevat de beschrijving van drie lesmodellen die leerlingen zelfstandig kunnen
gebruiken vóór en na het bekijken van de DVD.

Wij wensen u veel succes bij het bekijken van de DVD en hopen dat deze handleiding
u hierbij van dienst kan zijn.
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Voor de Docent
1. Doel
De DVD Boeddhisme is bedoeld als algemene inleiding
in boeddhisme.
U kunt de DVD gebruiken als inleidende les over boeddhisme (lesmodel I), om boeddhistische beginselen in de
vorm van een morele discussie te bespreken (lesmodel
II) of als voorbereiding op een boeddhistische meditatie
(lesmodel III).
Voor alle drie de lesmodellen geldt dat ze zodanig zijn
opgesteld dat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag
kunnen. Daarnaast is de DVD door leerlingen goed te
gebruiken als bron voor bijvoorbeeld een werkstuk of
presentatie.

2. Doelgroep

5. Transfer van het geleerde

De DVD Boeddhisme sluit het best aan op leerlingen uit
de bovenbouw van het HAVO / VWO en sluit met name
aan op de eindtermen van de vakken Filosofie, Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen. Daarnaast
oefenen de leerlingen, vooral in lesmodel II, specifieke
vaardigheden zoals samenwerken en discussiëren.

Boeddhisme is in zekere zin een werkwoord. Het gaat
uiteindelijk om alledaags gedrag en de perceptie daarop.
Ook na afloop van het werken met de lesmodellen is het
interessant om leerlingen voor zichzelf te laten formuleren wat ze vanuit de leservaring de komende weken over
zouden willen nemen en proberen toe te passen. Voor
u als docent is het dan interessant om na enkele weken
nogmaals op het materiaal terug te komen.

3. Het materiaal

6. Meer informatie

De inleiding op het boeddhisme bestaat uit:
- Een DVD die bestaat uit een deel van 32 minuten dat
vooral is gericht op een algemene kennismaking en de
historie van boeddhisme en een deel van 28 minuten dat
dieper ingaat op enkele kernbegrippen van het boeddhisme en de praktijk van meditatie.
- Algemene opmerkingen voor de docent.
- Drie lesmodellen die door de leerlingen zelfstandig zijn
te gebruiken.
- Begrippenlijst.

Op internet is al veel informatie over boeddhisme terug
te vinden.
- Om eerder uitgezonden radio- en televisieprogramma’s
te bekijken surft u naar:
www.boeddhistischeomroep.nl
- Voor sites, adressen een actuele agenda’s van boeddhistische centra in Nederland surf naar:
www.boeddhisme.nl
- Voor boeddhistische primaire en secundaire literatuur,
het boeddhistisch tijdschrift Vorm & Leegte, deze DVD
of het bestellen van DVD’s van eerder uitgezonden BOS
programma’s surft u naar:
www.asoka.nl

4. Methodiek / didactiek
Voor een betere verwerking van de informatie op de DVD
zijn drie lesmodellen uitgewerkt volgens het uitgangspunt
van verwerking met hoofd (I), hart (II) en handen (III). Met
behulp van de lesmodellen kunnen leerlingen een betekenisvolle koppeling maken naar hun eigen belevingswereld
en kunnen zij enkele boeddhistische principes, zij het
gedurende de duur van de lestijd, concreet in de praktijk
leren toepassen.
De drie lesmodellen zijn zodanig uitgewerkt dat leerlingen
er zelfstandig mee aan de slag kunnen en naar behoefte
de mate van professionele begeleiding van de docent
inzetten. Uiteraard zijn de lesmodellen zo nodig ook meer
docentgestuurd te gebruiken.
De drie lesmodellen zijn los van elkaar te gebruiken.
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Lesmodel I – Kennismaking
Duur DVD		
Tijdsbesteding		
Vereiste voorkennis
Groepsgrootte
Benodigd materiaal
Rol docent		

1 x 32 minuten en 1 x 28 minuten
1,5 uur (voor twee delen)
Geen
Afhankelijk van beeldscherm
DVD-speler, TV of PC’s, notitie materiaal
In overleg

Wat weet je eigenlijk van boeddhisme?
Schrijf voordat je verder leest kort op wat je al weet of denkt te weten; je kennis, beelden of verwachtingen van
boeddhisme en noteer alvast vragen die je nu al hebt.
Op de DVD geven enkele beoefenaars aan wat zij aan boeddhisme hebben in hun dagelijks werk en leven. Noteer
eventueel jouw belangrijkste persoonlijke behoeften, vragen of ‘levensissues’ op dit moment.

1. Doel

4. Tijdens het kijken

Je gaat de DVD Boeddhisme bekijken met als doel
in globale zin nader kennis te maken met boeddhisme.
Na afloop van het actief bekijken van de DVD heb je
beknopte kennis ten aanzien van boeddhisme, haar
historie en enkele kernbegrippen zoals karma, afhankelijk
bestaan en meditatie.
De opmerkingen in deze les onder ‘voorbereiding’ en ‘na
afloop’ zijn optioneel. Denk vooral zelf na met welk doel je
de DVD wilt bekijken.

- Zorg voor voldoende licht zodat je eventueel aantekeningen kunt maken of de verwerkingsvragen kunt beantwoorden.

5. Na afloop
- Houd een korte pauze, afhankelijk van de behoefte.
- Beantwoord voor jezelf of in je groep wat je eerste indrukken zijn. Welke beelden, klanken en emoties zijn
er blijven hangen?
- Bekijk in hoeverre de DVD tegemoet gekomen is aan de
door jezelf genoteerde beelden, vragen over boeddhisme
en welke vragen er voor jou nog zijn blijven liggen. Wat
wist je al en wat was nieuw voor je?
- Ga na in hoeverre jij jouw persoonlijke behoefte of ‘levensissues’ op dit moment herkent in dat van de beoefenaars op de DVD.
- Toets je herinnering aan de gegeven informatie op de
DVD door de ingesloten verwerkingsvragen te beantwoorden.

2. Inhoud
In deel 1 wordt in 8 korte hoofdstukken vooral ingegaan
op de historische ontwikkeling van boeddhisme. De DVD
begint, net zoals jij deze les begonnen bent met enkele
vragen van leerlingen over boeddhisme.
In deel 2 wordt nader ingegaan op enkele kernbegrippen
zoals compassie, karma, de veranderende staat van alles
dat bestaat, onderlinge afhankelijkheid en het proces van
waarnemen. Ook wordt in deel 2 het belang van meditatie
ingeleid en toegelicht.
De bijgesloten verwerkingsvragen kan je achteraf beantwoorden of tijdens het bekijken van de DVD. Je dient in
het laatste geval de DVD wel af en toe te pauzeren.

6. Meer informatie
Op internet is al veel informatie over boeddhisme terug
te vinden.
- Om eerder uitgezonden radio- en televisieprogramma’s
te bekijken surft u naar:
www.boeddhistischeomroep.nl
- Voor sites, adressen een actuele agenda’s van boeddhistische centra in Nederland surf naar:
www.boeddhisme.nl
- Voor boeddhistische primaire en secundaire literatuur,
het boeddhistisch tijdschrift Vorm & Leegte, deze DVD
of het bestellen van DVD’s van eerder uitgezonden BOS
programma’s surft u naar:
www.asoka.nl

3. Voorbereiding
- Vraag je in eerste instantie af wat je beoogt met het
bekijken van de DVD en met wie je de DVD bekijkt, bijvoorbeeld in een grote of kleine groep. Je kan het materiaal bijvoorbeeld gebruiken voor de beantwoording van
een onderzoeksvraag in het kader van een werkstuk of
presentatie.
- Kijk of je tijd hebt om slechts een deel of alle twee de
delen te bekijken en het daarna nog na te bespreken.
- Bepaal of je tussendoor vragen gaat stellen waarbij
je de DVD pauzeert of dat je vragen noteert om achteraf
te bespreken.
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Lesmodel I – Verwerkingsvragen
Hieronder vind je enkele verwerkingsvragen. De meeste vragen zijn gericht op het reproduceren van wat je
in het DVD programma gehoord hebt. Enkele vragen leggen een link naar je eigen ideeën of vragen je hierop
te reflecteren. Deze staan cursief gedrukt.

1. Wat is boeddhisme?
2. Waar en wanneer leefde Siddartha Gautama?
3. Wat wordt bedoeld met boeddhanatuur?
4. Noem enkele boeddhistische stromingen?
5. Wat is kenmerkend voor zenboeddhisme en wat voor
Tibetaans boeddhisme?
6. Wat was de motivatie van prins Siddharta om van huis
te gaan?
7. Noem twee andere historische figuren die een gelijksoortige draai aan hun leven hebben gegeven en geef
aan op grond van welke ervaring / motivatie (interpretatie
en waardering van de ervaring) zij dat gedaan hebben?
8. Zou je voor jezelf zo’n ervaring en motivatie kunnen
noemen?
9. Wat zijn de vier edele waarheden?
10. Boeddhisten hebben het vaak over onwetendheid.
Waar ben je ontwetend van en hoe komt dat?
11. Kan je een (maatschappelijk) voorbeeld van lijden
noemen en aangeven uit wat voor soort ‘onwetendheid’
dat volgens jou voortkomt?
12. Wat is karma?
13. Is karma goed of slecht?
14. Wat is onvaardig- en vaardig karma?
15. Hoe kan je je eigen karma op een simpele manier bij
jezelf zien?
16. Wat ligt volgens boeddhisten ten grondslag aan een
schadelijk karma?
17. Kan je een voorbeeld van terugkomende drijfveren of
neigingen (karma) bij jezelf noemen?
18. Hoe zou je zelf je eigen karma of een deel daarvan
kunnen beïnvloeden / sturen?
19. Wat is compassie?
20. Als compassie voor boeddhisten niet zo zeer een
norm is maar meer een gevolg van inzicht, wat is dat
inzicht dan?
21. Wat bedoelen boeddhisten met ‘afhankelijk bestaan’?
22. Er wordt op de DVD een voorbeeld van een afhankelijkheidsrelatie gegeven die de relatie tussen papier en
wolken aangeeft. Beschrijf de afhankelijkheidsrelatie ten
aanzien van jezelf en de wereld? Pak hiertoe een groot
vel papier, zet een cirkel in het midden en zet je naam
daarin. Daar vanuit kan je lijnen met nieuwe cirkels tekenen van de mensen, elementen of objecten die maken
dat je bent zoals je nu bent. Denk bijvoorbeeld aan je
ouders, voedsel, of de oorzakelijke afhankelijkheid van je
kleding of ideeën die je momenteel hebt.
23. Wat vind je van je eigen afhankelijkheidsrelaties?
Vergelijk het eventueel met die van anderen.
24. Wat is volgens boeddhisten het zelf of ego?

25. Bestaat er volgens boeddhisten zoiets als een onafhankelijk zelf of ego?
26. Wat zijn de vijf aspecten?
27. Concentreer je op een positieve ervaring en probeer
met behulp van de 5 aspecten terug te redeneren hoe je
beeldvorming ten aanzien hiervan is opgebouwd.
28. Wat is het verband tussen het vijfde aspect en
karma?
29. Wat is Dharma?
30. Wat is meditatie?
31. Wat is meestal de eerste stap in meditatie?
32. Wat is een ander woord voor de gedachten patronen
die opkomen tijdens het mediteren?
33. Waarom zijn volgens Thich Nhat Hanh (deel 15 op de
DVD) ideeën zoals ontstaan en vergaan, dood en levend
onjuiste begrippen?
34. Wat is de drijfveer van veel boeddhisten om zich met
boeddhisme bezig te houden?
35. Kan je in je eigen woorden kort de kern van het boeddhisme uitleggen?
36. Is boeddhaschap bereikbaar voor iedereen?
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Lesmodel II – De moreel dilemma-kring
Tijdsbesteding		
Vereiste voorkennis
Groepsgrootte
Benodigd materiaal
Rol docent		

1 1/2 lesuur
Geen
Minimaal 10 leerlingen
Flip-over
Wenselijk

Boeddhisme hanteert uitgangspunten zoals karma die anders zijn dan zoals wij vanuit onze westerse cultuur naar
de wereld kijken.
Bedenk welke morele dilemma’s je zou kunnen stellen ten aanzien van boeddhistische uitgangspunten.

1. Doel

Groep A – de binnenkring
- Bedenk voor jezelf een actueel moreel dilemma of kies
een bovenstaande vraag uit. Je dilemma moet idealiter
iets zijn dat je zelf hebt meegemaakt, betrekking hebben
op concrete situaties / personen en ook daadwerkelijk
een morele lading hebben. Dat wil zeggen dat je dilemma
erover gaat of een bepaalde gedraging of handeling van
jezelf wel of niet geoorloofd, wel of niet fatsoenlijk, wel of
niet verplicht is. Zorg ervoor dat de beide keuzes in het
dilemma even zwaar wegen. Het moet niet zo zijn dat van
te voren al een bepaald gedrag voor de hand ligt. Geef
duidelijk aan wie, naast jezelf, de partijen zijn in je morele
dilemma.
- Bekijk, samen met groep B – de buitenkring - deel 2 van
de DVD en let hierbij vooral op welke morele dilemma’s
je zou kunnen formuleren of hoe je reeds geformuleerde
dilemma’s kunt aanscherpen.

Je gaat de DVD Boeddhisme deel 2 bekijken met als doel
nader kennis te maken met enkele van de uitgangspunten
in boeddhisme. Na afloop van het actief bekijken van de
DVD heb je beknopte inhoudelijke kennis om een moreel
dilemma te kunnen formuleren en deel te nemen aan een
moreel dilemma-kring. Je bent in staat boeddhistische
principes te toetsen aan je eigen gevoel en waarden en
je leert een boeddhistische houding aan te nemen in het
beoordelen van verschillende standpunten.

2. Inleiding
In het boeddhisme gelden verschillende uitgangspunten
die vanuit onze maatschappelijke waarden gezien mogelijk vreemd overkomen en een discussie waard zijn.
Bijvoorbeeld de idee van karma of de idee van compassie
voor al het leven.
Als je gewend bent om een moreel dilemma te bespreken, bedenk dan zelf een moreel dilemma naar aanleiding van de DVD. Als je nog weinig of niet gewerkt hebt
met morele dilemma’s neem dan een van onderstaande
cases:

Groep B – de buitenkring
- Bekijk, samen met groep A, deel 2 van de DVD en let
hierbij vooral op de meditatiehouding zoals die wordt
uitgelegd in hoofdstuk 14.

4. De moreel dilemma-kring

Case I ‘Karma’
Een dakloze bij de supermarkt vraagt je € 1,-- zodat hij
een kop koffie kan kopen.
1) Wat doe je en waarom?
2) Wat doe je als je uitgaat van het bestaan van karma?

- Groep A gaat in een kring zitten
- Groep B gaat om groep A zitten. Zorg dat er voldoende
afstand tussen beide groepen is. Er is nu een binnenkring
en een buitenkring.
- Groep A: Bespreek het dilemma.
1) Benoem een gespreksleider. Iemand die het proces
bewaakt, bijvoorbeeld dat iedere deelnemer evenveel tijd
krijgt.
2) Definieer je uitgangspunten. Bijvoorbeeld in case I:
Wat bedoelen we in deze discussie precies met karma?
3) Inventariseer een voor een de argumenten vóór of
tegen de in de casus genoemde handeling. Verwoord
je argumenten zo dat ze voor iedereen begrijpelijk zijn.
Losse woorden zijn niet voldoende. Begin je argumentatie
idealiter door te beginnen met Ja of Nee en laat daarna
een deel van de morele case terugkomen voordat je je argumentatie geeft. Start geen discussie en werk niet naar
een oplossing!

Case II ‘Compassie’
Je ligt in bed en hebt drie muggen in je kamer.
1) Wat doe je en waarom?
2) Wat doe je als je uitgaat van het uitgangspunt dat elk
insect in een vorig leven je moeder (in de zin van iemand
die voor je gezorgd heeft) geweest zou kunnen zijn,
en waarom?

3. Voorbereiding
- Maak twee subgroepjes van ieder minimaal vijf personen.
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7. Na afloop

Deelnemers uit groep A – de binnenkring - mogen wel
vragen ter verduidelijking stellen. Schrijf het gegeven
argument op een flip-over in twee kolommen (Ja / Nee)
om herhalingen te voorkomen.
4) Weeg zo volledig mogelijk alle voors en tegens.
5) Extrapoleer het vraagstuk eventueel om de grenzen
van de keuzes te onderzoeken. Bijvoorbeeld in case I:
de toestand van de zwerver is zeer zorgelijk, of hij vraagt
€ 50. En in case II: er zitten 10 muggen in je kamer.
6) Let bij de bespreking op het volgende:
• Na enige tijd bestaat de neiging om de casus nu wel als
behandeld te zien. Iedereen heeft er al wat van gezegd,
iedereen ‘vindt er iets van’, dus het is nu wel zo’n beetje
duidelijk, maar hier gaat het niet om. Het doel van de discussie is het morele gehalte van een handeling van een
individu te onderzoeken.
• Blijf bij de casus en haal er geen andere bij.
• Blijf gericht op het dilemma en niet op de meningen van
de deelnemers aan de bespreking.

- Groep A geeft aan wat er goed ging en beter moet bij
een volgende keer en wat ze er van vonden.
- Groep B geeft aan of ze in staat zijn geweest een boeddhistische houding aan te nemen in het beoordelen van
verschillende standpunten

6. Meer informatie
Op internet is al veel informatie over boeddhisme terug
te vinden.
- Om eerder uitgezonden radio- en televisieprogramma’s
te bekijken surft u naar:
www.boeddhistischeomroep.nl
- Voor sites, adressen een actuele agenda’s van boeddhistische centra in Nederland surf naar:
www.boeddhisme.nl
- Voor boeddhistische primaire en secundaire literatuur,
het boeddhistisch tijdschrift Vorm & Leegte, deze DVD
of het bestellen van DVD’s van eerder uitgezonden BOS
programma’s surft u naar:
www.asoka.nl

- Groep B: Observeer het proces van groep A
1) Je volgt de discussie op afstand. Je luistert goed en
aandachtig en geeft zowel verbaal als non-verbaal géén
commentaar.
2) Neem, terwijl je observeert, een meditatieve houding
aan, maak jezelf leeg en observeer je eigen gedachten,
gevoelens, houding t.o.v. voors of tegens, irritaties, etc.
even scherp als dat je groep A observeert. Je zult merken
dat je soms sympathiek en soms niet sympathiek staat
tegenover de ingenomen argumentatie. Registreer dit
gevoel en als je voelt dat je hierin emotioneel meegaat,
concentreer je dan op de ademhaling.
3) Praktiseer spirituele ontwapening. Kijk met dezelfde
ogen naar de voor- en tegenstanders in deze discussie.
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Lesmodel III – De boeddhistische
meditatie
Tijdsbesteding		
Vereiste voorkennis
Groepsgrootte
Benodigd materiaal
Rol docent		

1 lesuur
Bekijk deel twee van de DVD (vooral deel 14)
Niet van toepassing
Stoel of meditatiekussen
In overleg, de docent kan meedoen of bijvoorbeeld de meditatie-instructie voorlezen

Wat doen boeddhisten in hun meditatie?
Schrijf voor jezelf kort op wat je verwacht van een boeddhistische meditatie.
Wat doe je wel of juist niet en wat denk je zal jou makkelijk of juist lastig afgaan tijdens de meditatie?

1. Doel

3. Voorbereiding (20 minuten)

Je gaat een boeddhistische meditatie doen met als doel
te ervaren wat meditatie is. Je kan kiezen uit twee soorten meditatie. De inzichtmeditatie is gericht op het leren
concentreren en op den duur analyseren van lichaam,
geest en eigen karmische neigingen. De Metta meditatie
is gericht op het ontwikkelen van compassie en daarmee
het op den duur kunnen overstijgen van karmische neigingen zoals voor- en afkeuren ten aanzien van bepaalde
mensen of situaties.

1. Vraag je af waarom je een meditatieoefening wilt doen,
wat je ervan verwacht en schrijf dat kort op.
2. Bekijk hoofdstuk 14 van de DVD
3. Lees onderstaande tekst eerst een keer rustig door en
kies een meditatievorm
4. Lees de meditatietekst eventueel nogmaals door
of kies iemand uit die de instructie rustig voorleest gedurende de oefening (bijvoorbeeld je docent).

Na afloop van de oefening heb je kort ervaren wat miljoenen boeddhisten over de wereld praktiseren en heb
je mogelijk meer gevoel gekregen bij de boeddhistische
uitleg op de DVD.

4. Oefening
Inzicht meditatie (10 – 20 minuten)
- Ga op het kussen op de vloer, of op een stoel met een
rechte rug zitten. Zet, als je op een stoel zit, je voeten
stevig op de grond.
- Je handen rusten ontspannen en gevouwen in je
schoot.
- Sluit je ogen. Doorloop in je gedachten je lichaam van
beneden naar boven en voel hoe je zit. Ga zo zitten dat
je dit gedurende de oefening vol kunt houden.
- Breng je aandacht van je lichaam naar je ademhaling
en specifiek op je buik. Merk hoe je buik op en neer gaat.
Pas je ademhaling niet aan, maak hem niet dieper of oppervlakkiger. Kijk gewoon hoe je buik op een natuurlijke
manier op en neer gaat. Blijf daar met je aandacht zo
lang mogelijk bij. Een andere plek waar je je aandacht
op kunt richten is de adem bij de neusvleugels. Dit is een
subtielere beweging dan die in je buik.
- Terwijl je je concentreert op je ademhaling zul je merken dat er allerlei gedachten, plannen en gevoelens in je
opkomen, waardoor je je laat afleiden (soort karma). Als
dat gebeurt, merk dan gewoon op dat je zit te denken. Je
kunt dat zelfs zachtjes bij jezelf zeggen: denken. Breng je
bewustzijn dan niet bestraffend terug naar de beweging
van je buik of neus die op de in– en uitademing op en
neer beweegt.
- Probeer je aandacht nu 10 tot 21 ademhalingen geconcentreerd te houden op je buik of neusvleugels. Als
je afgeleidt wordt door andere gedachten of gevoelens
begin je weer opnieuw met tellen.

2. Toelichting op de twee soorten
meditatie
Boeddha toonde ons dat ‘lijden’ getransformeerd kan
worden tot duurzaam geluk en innerlijke vrijheid. Daarin
staat meditatie of innerlijk onderzoek centraal. Hier
behandelen we twee belangrijke vormen van boeddhistische meditatie:
1. Inzicht meditatie (Vipassana)
Deze meditatie is gericht op onderzoek naar de diepere
aard van alle verschijnselen die zich voordoen in je
lichaam en geest. Door deze meditatie ontwikkel je op
den duur diepgaande geconcentreerde aandacht of
opmerkzaamheid, en kijk je onbevooroordeeld naar de
ervaring van elk opeenvolgend moment.
2. Meditatie op liefdevolle vriendelijkheid (Metta)
In deze meditatie focus je je op een positief gevoel. In
deze oefening wordt deze liefdevolle vriendelijkheid ook
wel compassie of mededogen (Metta) genoemd. Door
deze meditatie open je op den duur je gevoel naar jezelf
en andere levende wezens, ervaar je verbondenheid met
alle levende wezens, lost het beeld van vervreemding en
isolement op en lossen negatieve emoties zoals boosheid, vijandigheid en angst op.
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6. Meer informatie

- Na 20 minuten eindigt de oefening. Open je ogen en
kom even tot jezelf.

Op internet is al veel informatie over boeddhisme terug
te vinden.
- Om eerder uitgezonden radio- en televisieprogramma’s
te bekijken surft u naar:
www.boeddhistischeomroep.nl
- Voor sites, adressen een actuele agenda’s van boeddhistische centra in Nederland surf naar:
www.boeddhisme.nl
- Voor boeddhistische primaire en secundaire literatuur,
het boeddhistisch tijdschrift Vorm & Leegte, deze DVD
of het bestellen van DVD’s van eerder uitgezonden BOS
programma’s surft u naar:
www.asoka.nl

Metta meditatie (10 – 20 minuten)
- Ga op het kussen op de vloer, of op een stoel met een
rechte rug zitten. Zet, als je op een stoel zit, je voeten
stevig op de grond.
- Je handen rusten ontspannen en gevouwen in je
schoot.
- Sluit je ogen. Doorloop in je gedachten je lichaam van
beneden naar boven en voel hoe je zit. Ga zo zitten dat
je dit gedurende de oefening vol kunt houden.
- Breng je aandacht van je lichaam naar je gevoel.
Ontwikkel een innerlijke houding van vriendelijkheid door
je te focussen op liefde en vriendelijkheid. Stel je voor
hoe dit gevoel als een warme deken om je heen ligt of als
warm licht door je heen straalt.
- Als je deze vriendelijkheid naar jezelf hebt ontwikkeld,
probeer je datzelfde gevoel te extrapoleren naar:
• iemand die je heel graag mag en houd dat even
vast (2 minuten)
• iemand naar wie je neutraal toe staat en houd dat
even vast (2 minuten)
• iemand die je momenteel niet mag en probeer daar
dezelfde Metta-kwaliteit bij vast te houden (2 minuten). Merk in deze oefening het verschil op tussen het
huidige moment waarop je ‘metta’ geeft en je gedachten en emoties vanuit je verleden naar deze persoon
(karma)
• ga weer terug naar jezelf, houd dat even vast en
probeer tot slot je metta uit te stralen over alle levende wezens in Nederland en breid dat langzaam uit
naar alle levende wezens op de hele aarde.
- Breng je liefdevolle aandacht weer naar jezelf. Concentreer je opnieuw op oprechte liefde en vriendelijkheid.
- Degene die de instructie voorleest noemt nu een voor
een alle namen van degenen die aan deze oefening meedoen. Bij iedere naam die je hoort stuur je al je liefdevolle
vriendelijkheid naar diegene toe, je kan dat visualiseren
door warm licht naar diegene te stralen (ongeveer een
halve tot 1 minuut). Als je eigen naam genoemd wordt
stel jezelf dan helemaal open om de liefdevolle vriendelijkheid van anderen te ontvangen.
- Zodra iedereen aan de beurt geweest is open je je ogen
en kom je even tot jezelf.

5. Nabespreking
- Deel desgewenst je meditatie-ervaring. Lukte het je te
concentreren? Hoe was het om liefdevolle vriendelijkheid
te geven en hoe om te ontvangen?
- Ga na of je vooraf genoteerde beelden en verwachtingen overeenkomen met je ervaring.
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Meditatie
In het boeddhisme is meditatie een essentiële methode
om de eigen geest te ontwikkelen. De menselijke geest
is volgens Boeddha door een sluier van (zelfgecreëerde)
illusies omgeven, die de ware toestand van de wereld
aan het zicht onttrekt. Meditatie is een methode om de
ware aard van de eigen geest en de wereld om ons heen
te ontdekken, en de sluier af te doen.

Anatta
Alle dingen zijn samengesteld en veranderlijk. Ze zijn
daarom zonder (permanent) zelf (niet-zelf), zonder blijvende essentie (bron: Anatta Lakkhana Sutta). Zie ook
Sunyata.

Nirwana
Letterlijk de bevrijding van het cyclisch (onvrije) bestaan,
door het uitdoven van onze reflex om te ‘grijpen’ en vast
te klampen.

Bodhicitta
Liefdevolle compassie ten aanzien van alle levende
wezens en de wens hen te bevrijden van lijden.
Bodhisattva
Iemand die probeert verlichting te bereiken, met de intentie om alle andere wezens te helpen duurzaam geluk te
vinden.

Samsara
De eindeloze toestand van geboorte, dood en wedergeboorte. De toestand van wezens die hun eigen lijden
continueren door te handelen onder invloed van versluierende emoties. De bron van samsara is het niet slagen
in het herkennen van de lege aard van de geest (zie ook
drie draaiingen). De lege aard met zijn onafscheidelijke
mededogen wordt herkend wanneer de geest (vrij van
invloed van gedachten) doordrongen raakt van het eenvoudige besef van het heden.

Boeddha
Hij die ontwaakt (verlicht) is. De titel Boeddha wordt
gegeven aan iemand die op eigen kracht de waarheid,
de natuurlijke ordening der dingen ontdekt heeft.
Boeddha Sakyamuni
De historische Boeddha, Siddharta Gautama

Sangha
De geestelijke gemeenschap of vrienden. Ook wel de
naam die gegeven wordt aan boeddhistische centra.

Boeddha-natuur
Inherent vermogen van alle wezens ongeacht sekse, ras
of leeftijd om tot verlichting te komen.

Sunyata
Leegte of leegheid. Het inzicht dat alle dingen in wezen
‘leeg’ zijn. Dat wil zeggen afhankelijk bestaan van hun
omgeving en samenstellende delen. Zie ook Anatta.

Dharma of Dhamma
De lessen van de Boeddha alsook de beschrijvingen van
de absolute werkelijkheid.

Verlichting of Bodhi
Spiritueel ontwaakt zijn.

Drie draaiingen
De uitleg van de Dharma op drie niveaus.
Niveau 1: ‘Geest’. Het inzicht van de vier edele waarheden;
Niveau 2: ‘Geest bestaat niet’. Het inzicht dat alle verschijnselen, inclusief onze geest leeg zijn van intrinsiek
bestaan;
Niveau 3: ‘Zijn uitdrukking van helderheid’. Het inzicht dat
de lege aard van de geest niet blanco is maar vervuld
van de wijsheidskwaliteiten en een onmetelijke compassie.

Vier edelen waarheden
1. De waarheid van het lijden (dukkha). In de zin van een
vastlopen en ontevredenheid dat ons hele bestaan doordringt. De gelukservaringen zijn steeds afhankelijk.
2. De waarheid van de oorzaak van lijden. Dit zijn niet zozeer de omstandigheden maar onze verlangen of ‘dorst’,
het vastklampen aan wat we voor zeker aannemen maar
in zijn aard niet zeker is en andersom, ons ego met zijn
negatieve emoties.
3. De waarheid dat het lijden beëindigd kan worden.
4. De methode hiertoe die beschreven staat in het edele
achtvoudige pad en neerkomt op ‘geweldloos’ handelen
in je gedrag, spreken en denken, op basis van inzicht.

Drie Juwelen
Deze staan voor Boeddha, Dharma en Sangha. Datgene
waarmee je verlichting kan realiseren.
Dukka
Lijden, ontevredenheid.

Vijf aspecten
De vijf aspecten verwijzen naar lichaam (fysieke aspect),
en de vier mentale aspecten: bewustzijn, waarnemen,
gevoelens, emoties of drijfveer.

Karma
Letterlijk vertaald ‘handeling’, ‘actie’ of ‘daad’. In het dagelijks gebruik bedoelt men er vaak mee dat alles wat we
doen, denken of zeggen weer op ons terug slaat. In het
boeddhisme wordt onderscheid gemaakt tussen vaardig
en onvaardig karma. Dit is karma dat bijdraagt aan het
vrijmaken van je potentieel, of karma dat het verder lastiger maakt om vanuit je potentieel te leven.

Zenboeddhisme
Een vorm van boeddhisme in Japan dat vooral de nadruk
legt op ‘za-zen’, meditatie als middel tot verlichting.

11

